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caPítulo 8
MONITORAMENTO DOS ECÓTONOS ENTRE MANGUEZAL E MARISMA E 

ENTRE MANGUEZAL E VEGETAÇÃO DE RESTINGA
Sarah Charlier Sarubo, Marília Cunha Lignon, Yara Schaeffer-Novelli

Introdução
O aumento do nível médio relativo do mar (NMRM) poderá ser uma das maiores ameaças ao 

ecossistema manguezal nas próximas gerações (Duke, 2001; Fromard et al., 2004; Duke et al., 2007; Giri 
et al., 2011; Cunha-Lignon et al., 2011).

Schaeffer-Novelli (1999) ressalta que devem ser considerados alguns aspectos importantes no que 
diz respeito aos efeitos das mudanças climáticas (MCs) sobre o ecossistema manguezal, como a existência 
de locais de provável refúgio (na retroterra), no caso de um deslocamento do bosque de mangue em dire-
ção à terra firme, aumento do aporte de sedimento e consequentes efeitos dos processos geomorfológicos: 
erosão, sedimentação, subsistência e progradação.

Nas regiões Sudeste e Sul do Brasil,  a alteração de variáveis ambientais poderia afetar diretamente 
alguns ecossistemas, marismas e faixas de transição para restinga, produzindo mudanças correspondentes 
na estrutura e funcionamento dos componentes vivos, alterando assim, os limites desses ecossistemas. Para 
a faixa de transição com a terra firme, a substituição das espécies desse ecótono se daria devido às inunda-
ções pelas preamares e o consequente aumento da salinidade no sedimento, favorecendo substituição por 
espécies típicas de mangue ou por outras espécies psamohalófitas. Os espaços das restingas seriam erodi-
dos e os sedimentos retrabalhados. As espécies vegetais típicas de mangue, localizadas próximas à transição 
com a terra firme, são mais adaptadas aos sedimentos arenosos e às baixas frequências de inundações e 
seriam privilegiadas na competição pelo substrato (Schaeffer-Novelli, 1999). 
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Os ecótonos podem ocorrer em múltiplas escalas espaciais, variando desde transições de escalas 
globais entre biomas a ecótonos de pequena escala, onde as comunidades vegetacionais locais e micro-ha-
bitats coincidem (Kark & van Rensburg, 2006). 

Coelho-Jr (2003) concluiu que na região de Cananéia, litoral sul do Estado de São Paulo, a dinâ-
mica dessas áreas de transição entre manguezal e vegetação de restinga é controlada pela baixa frequência 
de inundação e pela drenagem terrestre (Figura 8-1). Essas faixas podem ser consideradas ótimos indica-
dores biológicos e ecológicos das variações hidrológicas do meio. São ainda essenciais para o funciona-
mento dos bosques de bacia e atenuadores do efeito erosivo das preamares mais extremas sobre o talude da 
restinga. Nesses ecótonos estão presentes espécies vegetais com baixa tolerância à salinidade, indicadoras 
das mudanças climáticas, no que se refere à elevação do NMRM, e funcionam como corredores de fluxos 
de energia entre os ambientes terrestre e marinho.

Figura 8-1. Ecótono entre manguezal e vegetação de restinga na Ilha de Cananéia, SP. Foto: Sarah Charlier Sarubo, de 
23/07/2012. Local georreferenciado, indicado na Figura 8-2.

Graves et al. (2010) também afirmam que os ecótonos podem ser importantes ecologicamente 
como indicadores de MCs. O interesse atual nos ecótonos relaciona-se com a sua sensibilidade às MCs e 
muitos cientistas defendem seu monitoramento para detectar padrões de MCs (Noble, 1993; Kupfer & 
Cairns, 1996; Schaeffer-Novelli et al., 2002; Holtmeier & Broll, 2005; Alongi, 2008).

O objetivo deste protocolo é apresentar métodos para caracterização e monitoramento de ecó-
tonos entre manguezais e marismas e entre manguezais e vegetação de restinga, frente ao aumento do 
NMRM, bem como definir as principais variáveis ambientais a serem mensuradas.

Métodos
Segundo Kark & van Rensburg (2006), o estudo de ecótonos consiste em duas principais aborda-

gens: foco na análise  dos gradientes submetidos às variáveis ambientais e a resposta das populações, espé-
cies e comunidades, a esses gradientes e ecótonos. Entre as diversas abordagens para análise dos gradientes 
existentes, a mais tradicional era, geralmente, baseada nas avaliações qualitativas. Entretanto, Fortin et al. 
(2000) afirmam que os recentes avanços nos métodos numéricos como as ferramentas de análise espacial, 
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Sistema de Informação Geográfica (SIG), técnicas de sensoriamento remoto e uso de Global Positioning 
System (GPS) têm permitido estudos mais quantitativos da complexidade das regiões limítrofes e ecóto-
nos.

O presente protocolo sugere a utilização de ambas as abordagens, quantitativa e qualitativa, por 
meio do mapeamento, com uso de ferramentas geoespaciais, caracterização da vegetação e análise de variá-
veis ambientais, a fim de melhor caracterizar as áreas de ecotóno entre manguezal e marisma, e manguezal 
e vegetação de restinga.

Definição da Área de Estudo
O processamento de imagens de satélite de alta resolução, assim como o de fotografias aéreas, tem 

apresentado bons resultados na delimitação e no mapeamento das áreas de ecótono, uma vez que possi-
bilitam melhor detalhamento delas. Imagens obtidas no Google Earth são consideradas de baixo custo, 
ou gratuitas, e apresentam alta resolução, aumentando a capacidade de análise geoespacial e fornecendo 
informações importantes para pesquisadores e gestores de áreas protegidas nas zonas costeiras (Friess et 
al., 2011). As áreas de estudo devem ser definidas previamente ao campo, a partir das análises das imagens 
de satélite.  O acesso e distância à área de estudo e a extensão dela são fatores que devem ser considerados 
para determinar a escolha da área de estudo. Grandes áreas de ecótonos próximas à zona urbana ou de fácil 
acesso tendem a sofrer com a maior atuação de tensores induzidos pelo homem. 

Imagens Landsat-TM (30 m de resolução espacial), com composição colorida 3B4R5G, destacam 
claramente as áreas de ecótono em função da resposta espectral característica do sedimento arenoso colo-
nizado por gramínea. Elas auxiliam na identificação dos ecótonos.

Periodicidade Amostral
O processamento das imagens de satélite ou de fotografias aéreas deve acontecer quando do lan-

çamento de imagens mais atuais ou novos sobrevoos, respectivamente, a fim de se avaliar a dinâmica da 
área de estudo.

No que se refere às variáveis ambientais, é sugerido que a análise do perfil microtopográfico e a 
coleta de sedimento para análise granulométrica ocorram anualmente, assim como a caracterização da ve-
getação, enquanto que as leituras da salinidade intersticial devem ocorrer sazonalmente, durante as marés 
de quadratura.  

Mapeamento
Segundo Anderson (1981), o trabalho de campo permite uma melhor interpretação da fotografia 

aérea, eliminando as dúvidas em relação aos elementos de reconhecimento. São sugeridas duas atividades 
de campo, dentre as quais a primeira consiste em um levantamento prévio dos ecossistemas encontrados, 
com base em levantamento de imagens de satélite de diferentes escalas espaciais. Após o mapeamento, 
deve ser realizado segundo trabalho de campo, de modo a permitir correções e ajustes das manchas de ve-
getação e ecótonos, com o auxílio das anotações, fotografias e pontos obtidos com GPS  (Cunha-Lignon, 
2005).

Com base em levantamento prévio, em campo, sugere-se a edição vetorial de polígonos a partir de 
classificações visuais, como mostra a Figura 8-2, dentro de ambiente de Sistema de Informação Geográ-
fica (SIG). As fotografias aéreas não precisam ser ortorretificadas por se tratar de planície costeira (região 
plana), a qual não apresenta objetos ou elementos localizados em altitudes discrepantes (Cunha-Lignon, 
2005). Em ambiente SIG, as áreas de ecótonos são facilmente calculadas, as quais podem ser apresentadas 
em ha ou km2.



  
111

Figura 8-2. Delimitação de ecótono entre manguezal e vegetação de restinga por meio de edição vetorial e classificação visual, 
região de Cananéia, litoral sul de São Paulo. Imagem do satélite GeoEye-1, de 03/07/2009 (Charlier-Sarubo et al., 2012).

Variáveis Ambientais
Três variáveis ambientais são fundamentais para o entendimento da dinâmica dos gradientes exis-

tentes nos ecótonos: (1) o perfil microtopográfico, (2) o gradiente de salinidade ao longo desse perfil e (3) 
a granulometria do sedimento.

Dois métodos para análise do perfil microtopográfico estão devidamente descritos no “Protocolo 
de monitoramento da dinâmica vertical de substratos dos ecossistemas manguezal e marisma” (Capítulo 
7), além da análise dos dados coletados visando elaboração de modelos numéricos do terreno. 

Para a análise do gradiente de salinidade ao longo do perfil microtopográfico, é sugerida a me-
todologia de Schaeffer-Novelli & Cintrón (1986), na qual são utilizados tubos de PVC com 5 cm de 
diâmetro e comprimento de aproximadamente 50 cm distribuídos ao longo de uma transversal, no eixo 
da região de marismas até a restinga. No mínimo devem ser instalados quatro tubos: (1) um na região de 
marismas; (2) um em área de manguezal; (3) um na região de ecótono e (4) um na vegetação de restinga. 
Quanto à inserção de tubo em área de vegetação de restinga, essa metodologia de monitoramento fornece 
resultados mais confiáveis em matas paludosas, diferentemente das restingas onde há ascensão do lençol 
freático (i.e. Nordeste brasileiro) em função das taxas pluviométricas. Nesse caso, não se deve colocar tu-
bos na área de vegetação de restinga (Coelho Jr, com. pess., 09/04/2014). 

Se for possível, incluir outros tubos ao longo da extensão do ecótono. Os tubos deverão ser colo-
cados a uma profundidade compatível com aquela do sistema radicial das árvores próximas. Cada tubo 
possui uma tampa com rosca na extremidade superior, sendo o fundo fechado e perfurado, para coleta 
de água intersticial. A cada amostragem é coletada água acumulada no interior dos tubos desde a última 
amostragem, utilizando-se uma bomba manual de sucção. A salinidade da água amostrada deve ser lida 
com auxílio de refratômetro óptico (Figura 8-3).
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É sugerido que o monitoramento das estações nas transversais seja feito nas marés de quadratura, 
devido às menores amplitudes, facilitando o trabalho em campo e padronizando as amostragens. Os tubos 
fixos devem ser esvaziados um dia antes da leitura. Esse cuidado permite a renovação da água a cada coleta, 
evitando-se assim o aumento da salinidade por evaporação (Coelho Jr., no prelo). Os poços de PVC 
podem ser mantidos permanentemente, bastando para isso rosquear uma tampa na extremidade superior, 
a ser retirada sempre que se desejar obter uma nova amostra. É necessário assegurar-se de que os tubos, 
quando abertos, não serão encobertos pelas marés altas.

A análise granulométrica do sedimento é importante para a compreensão da dinâmica sedimentar 
a que as regiões amostradas estão submetidas. Para isso é sugerido que se colete, com uso de amostrador, 
sedimento em quatro pontos ao longo da transversal estudada, nas proximidades dos tubos de salinidade. 
Em cada profundidade (10 e 50 cm) devem ser separadas amostras de sedimento, armazenadas em sacos 
plásticos e identificadas com o local de coleta e profundidade, para posterior análise granulométrica em 
laboratório.

As amostras de sedimento, acondicionadas em sacos plásticos, devem ser levadas ao laboratório 
para tratamento prévio. Os conteúdos de carbonato biodetrítico devem ser eliminados após ataque com 
solução ácida de 1M de HCl. A matéria orgânica também deve ser eliminada. Depois de secas, as amostras 
devem ser transferidas para béqueres dispostos sobre uma chapa aquecida, adicionando-se, então, peróxi-
do de hidrogênio concentrado até a queima total (oxidação) da matéria orgânica (Ingram, 1971).

A granulometria dos sedimentos pode ser obtida por meio de um analisador de partículas a laser. 
A determinação dos tamanhos dos grãos através de laser é baseada na interação entre o feixe de luz e a 
partícula. Um feixe de laser de luz monocromática ( = 750 nm) passa através da amostra dispersa em 
água, direcionando os feixes para sensores dispostos ao longo do equipamento, os quais determinam o 
tamanho das partículas.

Os resultados das análises granulométricas devem compreender a classificação de Shepard (1954) 
e os parâmetros estatísticos de Folk & Ward (1957) para uma melhor padronização e possível comparação 
de resultados.

Figura 8-3. Exemplo de transecto ao longo de área de marisma, manguezal, ecótono e restinga. Espécies e gêneros vegetais 
encontrados na região de Cananéia, SP. Esquema: Sarah Charlier Sarubo.
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Caracterização da Vegetação
Estudar a resposta das espécies, populações e comunidades – marisma, mangue, e restinga – a 

esses gradientes ambientais pode ajudar no entendimento dos processos ecológicos a que as áreas de ecó-
tonos estão submetidas. 

Para a coleta dos dados necessários ao cálculo dos parâmetros ecológicos, o uso de transectos é 
extremamente útil  em pesquisas que visem caracterizar áreas ecotonais ou áreas em diferentes estádios 
sucessionais, ou seja, regiões onde haja gradientes de transição entre comunidades. 

Sugere-se o uso de transectos ou perfis permanentes (devidamente posicionados com auxílio de 
GPS), que constituem a amostragem de uma extensa faixa do ambiente, normalmente, estabelecendo-se 
uma grande parcela retangular, a qual pode ser subdivida em unidades menores (ver Capítulo 4). Esses 
transectos ou perfis são repetidos na comunidade inventariada a fim de obter uma melhor representação 
da composição da área.

A análise de alguns parâmetros ecológicos pode auxiliar nessa caracterização, como riqueza de 
espécies, frequência, densidade, abundância, diversidade, biomassa ou cobertura, dominância relativa, 
entre outros. Para o cálculo dos parâmetros ecológicos na metodologia de transectos devem-se utilizar as 
mesmas fórmulas computadas na metodologia de parcelas (Capítulo 4).
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